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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

l) landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om stöd för vård av barn i hemmet samt 

2) landskapslag angående temporär ändring av 

landskapslagen om stöd för vård av barn i 

hemmet. 

Enligt l § l mom. landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet (50/85) har 

vårdnadshavare för barn under tre år rätt att fritt välja mellan att utnyttja 

dagvårdsplats som tillhandahålls av kommunen och att erhålla stöd för vård av barn 

i hemmet. 

Stödet, som betalas efter att föräldrapenningsperioden enligt sjukförsäkrings

lagen (FFS 364/63) har gått ut, består av en grunddel, en syskonförhöjning och en 

tilläggsdel. Grunddelen betalas till familjer med ett barn under tre år som inte 

erhåller dagvård ordnad av kommunen. Beloppsmässigt är grunddelen idag bunden 

till sjukförsäkringslagens minimidagpenning, sålunda att grunddelen per månad 

utgör 25 gånger beloppet av minimi.dagpenningen, vilket år 1990 innebar 1.388 

mark. Tilläggsdelens fulla belopp är 80 procent av grunddelen. Tilläggsdel beviljas 

familjer med ett barn under tre år, som huvudsakligen vårdas i sitt eget hem av 

någondera föräldern eller annan vårdnadshavare, om familjens sammanlagda netto

inkomster inte överstiger en fastställd gräns. Ar 1990 var gränsen 3.144 mark per 

månad. Om nettoinkomsterna är större minskas tilläggsdelens maximibelopp med 

25 procent av den del av nettoinkomsterna som överstiger gränsen för rätt till full 

tilläggsdel. 

Enligt en temporär ändring (27 /90) har vårdnadshavare som är partiellt vård

ledig eller anställd på deltid och vars arbetstid därför uppgår till i medeltal högst 

30 timmar per vecka rätt till partiellt stöd för vård av barn i hemmet. 

Landskapsstyrelsen föreslår att grunddelen skall lösgöras från sjukförsäk

ringslagens minimidagpenning så att grunddelen istället anges i markbelopp per 

månad. Beloppet föreslås vara 1.850 mark per månad från och med den 1 oktober 

1991. Från den l januari är grunddelen 1.478 mark per månad, vilket motsvarar den 

årliga justering av sjukförsäkringens minimidagpenning som görs på grund av det 

förändrade APL-indextalet. Höjningen av grunddelen leder följaktligen också till 

att beloppen av tilläggsdelen, syskontillägget och det partiella hemvårdsstödet 

stiger i motsvarande mån. 

Till lagens 4 § föreslås ett nytt tredje moment fogat, enligt vilket landskaps

styrelsen årligen skall justera beloppet av grunddelen. 
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Det nuvarande systemet där nettoinkomsten uträknas och man sedan på basen 

av denna avgör rätten till tilläggsd1~l kan, p.g.a. de möjligheter till s.k. skatte

planering och styrning av inkomster som finns, leda till att tilläggsdelen erläggs till 

personer utan ett faktiskt behov av stöd. För att motverka detta föreslår 

landskapsstyrelsen att den skattepliktiga inkomsten istället skall läggas till grund 

för avgörandet. Som inkomstgräns för rätt till full tilläggsdel föreslås ett belopp av 

4.300 mark per månad. Om familjens skattepliktiga inkomster överstiger denna 

gräns, skall den fulla tilläggsdelen minskas med 15 procent av det belopp med 

vilket inkomsterna överstiger 4-.300 mark per månad. Sänkningen från nuvarande 25 

procent är motiverad av den förändring som övergången från ett netto- till ett 

bruttoinkomstbaserat inkomstbegrepp innebär. 

Giltighetstiden för den temporära ändringen om partiellt stöd för vård av barn i 

hemmet utgick den 31 december J. 990. I den ordinarie årsstaten för år 1991 

hänvisas dock beträffande erläggande av stöd för vård av barn i hemmet till 

landskapets social- och hälsovårdsplc.m för åren 1991-1995 där det konstateras att 

det partiella stödet för vård av barn i hemmet fortsättningsvis skall utbetalas 

under år 1991. Landskapsstyrelsen föreslår därför att en ny likalydande temporär 

ändring av 1 §, 6a § och 9 § landskaps.tagen om stöd för värd av barn i hemmet görs. 

Ändringen skulle gälla 1991 och retroaktivt beaktas från den l januari 1991. 

Motsvarande ändringar har vidtagits i rikslagstiftningen (FFS 1386-1387/90). 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om stöd för värd av barn i hemmet 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 4 § 2 mom. och 6 § landskapslagen den 3 december 1985 om stöd för värd 

av barn i hemmet (50/85), av dessa lagrum 6 § sådan den lyder i landskapslagen den. 

l april 1987 (21/87), samt 

fogas till 4 § ett nytt 3 mom., som följer: 

4 § 

Grunddelen är 1.850 mark per k<illendermånad. Om hemvärdsstöd inte erläggs 

för en hel kalendermånad på grund av att den tid som nämns i l mom. börjar eller 

slutar under månaden, utgör stödet 1/25 av detta belopp för varje vardag, för 

vilken familjen är berättigad till stödet. 

Landskapsstyrelsen justerar årligen den i 2 mom. nämnda grunddelen. 
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6 § 

Tilläggsdel utgår om barn som avses f./. § l mom. i huvudsak vårdas i sitt eget 

hem av någondera föräldern eller av annan vårdnadshavare och familjens samman

lagda skattepliktiga inkomster per kalendermånad inte överstiger gränsen för rätt 

till tilläggsdel. Då förutsättningarna bedöms för rätt till tilläggsdel under den tid 

moderskaps-, faderskaps-eller föräldrapenning utgår enligt sjukförsäkringslagen, 

räknas av sistnämnda förmån endast den del som överstiger minimidagpenningen 

som skattepliktig inkomst. 

Tilläggsdelens fulla belopp är 80 procent av den i f./. § 2 mom. avsedda 

grunddelen. Tilläggsdel beviljas till fullt belopp om de skattepliktiga inkomsterna 

enligt l mom. inte överstiger f./..300 mark per kalendermånad. Om de skattepliktiga 

inkomsterna är större minskas tilläggsdelens maximibelopp med 15 procent av det 

belopp med vilket de skattepliktiga inkomsterna överstiger f./..300 mark per kalen

dermånad. 

Landskapsstyrelsen justerar årligen det i 2 mom. nämnda maximibeloppet av de 

skattepliktiga inkomsterna. 

Denna lag träder ikraft den 1991, dock så att f./. § 2 mom. 

tillämpas från den l oktober 1991 och övriga bestämmelser från den 1 januari 1991. 

Landskap slag 

angående temporär ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn 

hemmet. 

I enlighet med landstingets beslut ändras temporärt l § 2 mom., 6a § och 9 § l 

mom. landskapslagen den 3 december 1985 om stöd för vård av barn i hemmet 

(50/85), som följer: 

1 § 

Vårdnadshavare för barn som är under tre år har rätt till partiellt stöd för vård 

av barn i hemmet om vårdnadshavaren är partiellt vårdledig eller är anställd på 

deltid och arbetstiden med anledning av vården av barnet uppgår till i medeltal 

högst 30 timmar per vecka. 
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6a § 

Partiellt stöd för vård av barn i hemmet beviljas inte när vården anordnas i 

enlighet med 6 § 1 mom. eller under den tid moderskaps-, faderskaps- eller 

föräldrapenning beviljas enligt sjukförsäkringslagen (FFS 364/63). 

Partiellt stöd för vård av barn i hemmet betalas per kalendermånad med ett 

belopp som utgör 25 procent av grunddelen uträknad enligt 4 § 2 mom. 

9 § 

Stöd som avses i denna lag utbetalas från och med den första vardagen efter 

utgången av den tid som anges i 4 § l mom. eller den första vardagen efter det 

övriga förutsättningarna för erhåliancle av stödet föreligger. 

----~-<::" 

Denna lag tillämpas p.§. stöd som erläggs under år 1991. 

Mariehamn den 21 februari 1991. 

Lantråd Sune Eriksson 

Lagberedningssekreterare Lotta Wickström-Johansson 


